Met het kinderboerderijenpaspoort 2014-2015 gratis naar
34 leukste speeltuinen, dieren- en attractieparken en
dagjes uit van Nederland
Breng je graag een bezoekje aan de kinderboerderij? En kun je maar
niet genoeg krijgen van al die beesten? Dat is mooi. Kinderen tussen
0 t/m 12 jaar krijgen met het kinderboerderijenpaspoort gratis
toegang voor de leukste superleuke dieren- en attractieparken!
In het paspoort vind je namelijk 34 vrijkaarten voor de leukste
speeltuinen, dieren- en attractieparken en dagjes uit van Nederland.
De volgende dierenparken kun je o.a. gratis bezoeken: Van Blanckendaell Park te Tuitjenhorn,
Ecomare op Texel, Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, SEA LIFE in Den Haag en
attractieparken als: Familiepark Drievliet in Den Haag, Sprookjeswonderland in Enkhuizen.
Ga mee naar de speeltuin! Kom de aap uithangen bij Chimpie Champ in Aalsmeer en Oosterhout,
bezoek het land van Jan Klaassen in Braamt, bouw je eigen hut bij Kinderparadijs
Malkenschoten. Leef jij je uit bij één waanzinnige minigolfbanen (of midget-golfbanen) van Glowgolf
die over het hele land verspreidt zijn. Of ga naar Exoknaag en Terraria Gent (België) op: 19 oktober

2014, of het Exoknaag en Terraria Houten op: 7 december 2014.
Wil je weten welke parken er nog meer meedoen en wat de voorwaarden * zijn, bezoek dan de
volgende site: http://www.kinderboerderijenpaspoort.nl
Misschien ben jij wel op vakantie in de buurt van één van deze speeltuinen of attractieparken!
Of combineer bijv. een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen met Speelland Beekse Bergen waar
je van de waterglijbaan af kunt roetsjen!
Met zo'n vrijkaart kun je deze gratis bezoeken. Maar dat niet alleen. Met het Kinderboerderijenpaspoort steun je ook onze kinderboerderij. Als je het paspoort via educatieve kinderboerderij
SKIK Hoogkarspel koopt, gaat de opbrengst direct naar onze kinderboerderij toe. Daar kunnen wij
weer nuttige dingen van doen voor de kinderboerderij, zoals de verblijven opknappen of voer voor
de dieren kopen. En jij kan genieten van een lekker dagje uit.
Je kunt bij onze educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel het paspoort kopen ad € 15,00
per paspoort tijdens de openingstijden (zie onze website
www.kinderboerderijhoogkarspel.blogspot.nl )
op de Zanglijster 15 1616 HE Hoogkarspel. Voor eventuele vragen over het kopen op andere tijden
kun je contact op nemen met de heer Vok Bakker: 0228-593293 of met mevrouw Yvonne Kramer:
0228-564936.
*Let op: De voorwaarden voor Sprookjeswonderland te Enkhuizen zijn gewijzigd!

